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คู่มือส ำหรับประชำชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยเตย อ าเภอซ าสงู จงัหวดัขอนแก่น 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยเตย อ าเภอซ าสงู จงัหวดัขอนแก่น 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ่น 
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
กฏกระทรวงข้อบญัญัติท้องถิ่น 
และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  45 วนั  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน 04/09/2015 13:16  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยเตย  234 หมทูี่ 1 อ าเภอซ าสงู จงัหวดัขอนแก่น 40170 
โทรศพัท์ 043-210130  โทรสาร 043-210755/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
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ผู ใดจะก อสร างอาคารโดยไม ยื่นค าขอรับใบอนญุาตจากเจ าพนกังานท องถิ่นก็ได  
โดยการแจ้งต อเจ าพนกังานท องถิ่นตามมาตรา 39ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้ง แล้ว 
เจ้าพนกังานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนกังานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน้ภายใน
วนัที่ได้รับแจ้ง 
ในกรณีที่เจ้าพนกังานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลงัว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมลูหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถกูต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่
ระบไุว้ในมาตรา 39ทวิ ให้เจ้าพนกังานท้องถิ่นมีอ านาจสัง่ให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถกูต้องหรือครบถ้วนภายใน 
7วนันบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งค าสัง่ดงักลา่ว และภายใน 120วนันบัแต่วนัที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิ 
หรือนบัแต่วนัที่เร่ิมการก่อสร้างอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนกังานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้ 
แผนผงับริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39ทวิ 
ไม่ถกูต้องตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัตินี ้กฎกระทรวง หรือข้อบญัญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบญัญัตินี ้
หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องให้เจ้าพนกังานท้องถิ่นมีหนงัสือแจ้งข้อทกัท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคาร 
จ่ายค่าธรรมเนียม 
และรับใบรับแจ้ง 
 

1 วนั องค์การบริหารส่
วนต าบลห้วยเตย 
อ าเภอซ าสงู 
จงัหวดัขอนแก่น 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ่นตรวจพิ
จารณาเอกสารประกอบกา
รแจ้ง 
 

2 วนั องค์การบริหารส่
วนต าบลห้วยเตย 
อ าเภอซ าสงู 
จงัหวดัขอนแก่น 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ่นด าเนิน
การตรวจสอบการใช้ประโย
ชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้ว
ยการผงัเมืองตรวจสอบสถา
นที่ก่อสร้างจดัท าผงับริเวณ
แผนที่สงัเขปตรวจสอบกฎห

7 วนั องค์การบริหารส่
วนต าบลห้วยเตย 
อ าเภอซ าสงู 
จงัหวดัขอนแก่น 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

มายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น 
ประกาศกระทรวงคมนาคม 
เร่ืองเขตปลอดภยัในการเดิ
นอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จดัสรรที่ดิน ฯ 
 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ่นตรวจพิ
จารณาแบบแปลนและมีหนั
งสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
 

35 วนั องค์การบริหารส่
วนต าบลห้วยเตย 
อ าเภอซ าสงู 
จงัหวดัขอนแก่น 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   45 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวัปร
ะชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคลธรรม
ดำ) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) แบบกำรแจ้งก่อส - 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่นขอ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ร้ำงอำคำรตำมที่เ
จ้ำพนกังำนท้อง
ถิ่นก ำหนด 
และกรอกข้อควำ
มให้ครบถ้วน 

งผู้แจ้งก่อสร้ำงอำ
คำร) 

2) 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 
ขนำดเท่ำต้นฉบั
บทกุหน้ำ 
พร้อมเจ้ำของที่ดิ
นลงนำมรับรอง
ส ำเนำ ทกุหน้ำ  
กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เ
จ้ำของที่ดินต้อง
มีหนงัสือยินยอม
ของเจ้ำของที่ดิน           
ให้ก่อสร้ำงอำคำ
รในที่ดิน 

- 0 1 ชดุ (เอกสำรในสว่นขอ
งผู้แจ้งก่อสร้ำงอำ
คำร) 

3) 

ใบอนญุำตให้ใช้
ที่ดินและประกอ
บกิจกำรในนิคม
อตุสำหกรรม 
หรือใบอนญุำตฯ 
ฉบบัต่ออำยุ 
หรือใบอนญุำตใ
ห้ใช้ที่ดินและประ
กอบกิจกำร 
(สว่นขยำย) 
พร้อมเงื่อนไขแล

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่นขอ
งผู้แจ้งก่อสร้ำงอำ
คำร) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ะแผนผงัที่ดินแน
บท้ำย 
(กรณีอำคำรอยู่ใ
นนิคมอตุสำหกร
รม) 

4) 

กรณีทีม่ีกำรมอบ
อ ำนำจ 
ต้องมีหนงัสือมอ
บอ ำนำจ 
ติดอำกรแสตมป์ 
30 บำท 
พร้อมส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำ
ชน 
ส ำเนำทะเบียนบ้
ำน 
หรือหนงัสือเดินท
ำงของผู้มอบและ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่นขอ
งผู้แจ้งก่อสร้ำงอำ
คำร) 

5) 

บตัรประจ ำตวัปร
ะชำชน 
และส ำเนำทะเบี
ยนบ้ำนของผู้มี
อ ำนำจลงนำมแท
นนิติบุคคลผู้ รับม
อบอ ำนำจเจ้ำขอ
งที่ดิน 
(กรณีเจ้ำของที่ดิ
นเป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสำรในสว่นขอ
งผู้แจ้งก่อสร้ำงอำ
คำร) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

6) 

หนงัสือยินยอมใ
ห้ชิดเขตที่ดินต่ำง
เจ้ำของ 
(กรณีก่อสร้ำงอำ
คำรชิดเขตที่ดิน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่นขอ
งผู้แจ้งก่อสร้ำงอำ
คำร) 

7) 

หนงัสือรับรองขอ
งสถำปนิกผู้ออก
แบบพร้อมส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมคว
บคมุ 
(ระดบัวฒุิสถำป
นิก) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่นขอ
งผู้ออกแบบ) 

8) 

หนงัสือรับรองขอ
งวิศวกรผู้ออกแบ
บพร้อมส ำเนำใบ
อนญุำตเป็นผู้ปร
ะกอบวิชำชีพวิศว
กรรมควบคมุ 
(ระดบัวฒุิวิศวกร
) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่นขอ
งผู้ออกแบบ) 

9) 

หนงัสือยินยอมเ
ป็นผู้ควบคมุงำน
ของวิศวกรผู้ควบ
คมุกำรก่อสร้ำงพ
ร้อมส ำเนำใบอนุ
ญำตเป็นผู้ประก
อบวิชำชีพวิศวกร

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่นขอ
งผู้ออกแบบ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

รมควบคมุ 
(กรณีอำคำรที่ต้อ
งมีวิศวกรควบคมุ
งำน) 

10) 

หนงัสือยินยอมเ
ป็นผู้ควบคมุงำน
ของสถำปนิกผู้ค
วบคมุกำรก่อสร้ำ
งพร้อมส ำเนำใบ
อนญุำตเป็นผู้ปร
ะกอบวิชำชีพ 
สถำปัตยกรรมคว
บคมุ 
(กรณีอำคำรที่ต้อ
งมีสถำปนิกควบ
คมุงำน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่นขอ
งผู้ออกแบบ) 

11) 

แผนผงับริเวณ 
แบบแปลน 
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน 
ที่มีลำยมือชื่อพร้
อมกบัเขียนชื่อตวั
บรรจง 
และคณุวฒุิ ที่อยู่ 
ของสถำปนิก 
และวิศวกรผู้ออก
แบบ 
ตำมกฎกระทรวง
ฉบบัที่ 10 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่นขอ
งผู้ออกแบบ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

(พ.ศ.2528) 

12) 

รำยกำรค ำนวณโ
ครงสร้ำง 
แผ่นปกระบชุื่อเจ้
ำของอำคำร 
ชื่ออำคำร 
สถำนที่ก่อสร้ำง 
ชื่อ คณุวฒุิ ที่อยู่ 
ของวิศวกรผู้ค ำน
วณพร้อมลงนำม
ทกุแผ่น          
(กรณีอำคำรสำธ
ำรณะ 
อำคำรพิเศษ 
อำคำรที่ก่อสร้ำง
ด้วยวสัดถุำวรแล
ะทนไฟเป็นสว่นใ
หญ่) 
กรณีอำคำรบำง
ประเภทที่ตัง้อยู่ใ
นบริเวณที่ต้องมี
กำรค ำนวณให้อ
ำคำรสำมำรถรับ
แรงสัน่สะเทือนจ
ำกแผ่นดินไหวได้ 
ตำมกฎกระทรวง 
ก ำหนดกำรรับน ำ้
หนกั 
ควำมต้ำนทำน 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่นขอ
งผู้ออกแบบ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ควำมคงทนของอ
ำคำร 
และพืน้ดินที่รองรั
บอำคำรในกำรต้
ำนทำนแรงสัน่สะ
เทือนของแผ่นดิน
ไหว พ.ศ. 2550 
ต้องแสดงรำยละ
เอียดกำรค ำนวณ 
กำรออกแบบโคร
งสร้ำง 

13) 

กรณีใช้หน่วยแรง
เกินกว่ำค่ำที่ก ำห
นดในกฎกระทรว
งฉบบัที่ 6 พ.ศ. 
2527 เช่นใช้ค่ำ 
fc > 65 ksc. 
หรือ ค่ำ fc’ > 
173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสำรแ
สดงผลกำรทดสอ
บควำมมัน่คงแข็
งแรงของวสัดทุี่รั
บรองโดยสถำบนั
ที่เชื่อถือได้ 
วิศวกรผู้ค ำนวณ
และผู้ขออนญุำต 
ลงนำม 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่นขอ
งผู้ออกแบบ) 

14) กรณีอำคำรที่เข้ำ - 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่นขอ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ข่ำยตำมกฎกระ
ทรวงฉบบัที่ 48 
พ.ศ. 2540 
ต้องมีระยะของค
อนกรีตที่หุ้มเหล็
กเสริม หรือ 
คอนกรีตหุ้มเหล็
ก 
ไม่น้อยกว่ำที่ก ำห
นดในกฎกระทรว
ง 
หรือมีเอกสำรรับ
รองอตัรำกำรทนไ
ฟจำกสถำบนัที่เชื่
อถือได้ประกอบก
ำรขออนญุำต 

งผู้ออกแบบ) 

15) 

แบบแปลนและร
ำยกำรค ำนวณงำ
นระบบของอำคำ
ร 
ตำมกฎกระทรวง  
ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมส ำหรับกร
ณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำดใ
หญ่พิเศษ 
(เอกสำรในสว่นขอ
งผู้ออกแบบ)) 

16) 

หนงัสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชำชี
พวิศวกรรมควบคุ
มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบปรับ
อำกำศ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมส ำหรับกร
ณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำดใ
หญ่พิเศษ 
(เอกสำรในสว่นขอ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

(ระดบัวฒุิวิศวกร
) 

งผู้ออกแบบ)) 

17) 

หนงัสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชำชี
พวิศวกรรมควบคุ
มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบไฟฟ้
ำ 
(ระดบัวฒุิวิศวกร
) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมส ำหรับกร
ณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำดใ
หญ่พิเศษ 
(เอกสำรในสว่นขอ
งผู้ออกแบบ)) 

18) 

หนงัสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชำชี
พวิศวกรรมควบคุ
มและวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบปอ้ง
กนัเพลิงไหม้ 
(ระดบัวฒุิวิศวกร
) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมส ำหรับกร
ณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำดใ
หญ่พิเศษ 
(เอกสำรในสว่นขอ
งผู้ออกแบบ)) 

19) 

หนงัสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชำชี
พวิศวกรรมควบคุ
มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบบ ำบั
ดน ำ้เสียและกำร
ระบำยน ำ้ทิง้ 
(ระดบัวฒุิวิศวกร
) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมส ำหรับกร
ณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำดใ
หญ่พิเศษ 
(เอกสำรในสว่นขอ
งผู้ออกแบบ)) 

20) 
หนงัสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชำชี

- 1 0 ชดุ (เอกสำรที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมส ำหรับกร
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

พวิศวกรรมควบคุ
มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบประ
ปำ 
(ระดบัวฒุิวิศวกร
) 

ณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำดใ
หญ่พิเศษ 
(เอกสำรในสว่นขอ
งผู้ออกแบบ)) 

21) 

หนงัสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชำชี
พวิศวกรรมควบคุ
ม 
ของวิศวกรผู้ออก
แบบระบบลิฟต์ 
(ระดบัวฒุิวิศวกร
) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมส ำหรับกร
ณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำดใ
หญ่พิเศษ 
(เอกสำรในสว่นขอ
งผู้ออกแบบ)) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยเตย  234 หมทูี่ 1 อ าเภอซ าสงู จงัหวดัขอนแก่น 40170 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จงัหวดัอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
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เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 04/09/2558 
สถำนะ รออนมุติัขัน้ที่ 1 

โดยหวัหน้าหน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยเตย 

อ าเภอซ าสงู จงัหวดัขอนแก่น 
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


